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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Pijnacker-Nootdorp nog in de kinderschoenen staat kunnen we niet van alle vragen de
representativiteit garanderen.

Evenementen van de Oranjevereniging Nootdorp (OVN)
Het doel van de OVN is het organiseren van laagdrempelige traditioneel Nootdorpse en
eigentijdse evenementen voor iedereen uit Nootdorp voor alle leeftijden.'

1 Hoe vaak bent u van plan dit jaar (2018) een evenement
van de Oranjevereniging Nootdorp te bezoeken?
40%
35%

(n=194)

34%
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20%
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10%
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5%
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0%
Niet

Één keer

Twee of drie
keer

Vier of vijf keer

Meer dan vijf Weet (nog) niet
keer

34% antwoordt "Niet" op vraag "1 Hoe vaak bent u van plan dit jaar (2018) een evenement van de
Oranjevereniging Nootdorp te bezoeken?. 46% van de respondenten antwoordt van plan te zijn
één of meerdere evenementen van de Oranjevereniging Nootdorp te bezoeken."

Toelichting
Niet







Ben van Pijnacker
Geen behoefte
Ik heb geen binding met Nootdorp
Ik woon in Pijnacker en ben niet op Nootdorp georiënteerd
Ik woon niet in Nootdorp...

Één keer



Koningsdag

Twee of drie keer



Ik kom uit pijnacker!

Weet (nog) niet



Hangt er vanaf wat er te doen is. Er is geen vijver programma meer,
geen kermis en feest tent. Balen
Ik kom uit Pijnacker maar als Nootdorp meer voor Tieners gaat doen
dan er vorig jaar in Pijnacker tijdens Koningsdag was dan komen wij
zeker naar Nootdorp. Het liefst zien we dat Pijnacker zelf ook weer aan
haar tieners (13 tot 18 jaar gaat denken) want voor hen was er vorig jaar
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niets anders dan een hele grote teleurstelling.
Nog 0 ervaring met hun evenementen
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2 Welke evenementen van de Oranjevereniging Nootdorp
heeft u afgelopen jaar (2017) bezocht?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=189)
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29%

16%

2%

3%

3%

Vissen voor kinderen

Spellenmiddag 6-12 jaar

Spellenochtend 2-12 jaar

Gratis pannenkoeken

Nootdorps Bedrijven
Beachvolleybal

4%

2%
Weet niet

2%

Ander evenement
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1%
Nootdorps
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Jaarmarkt
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Koningsdag
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11%
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Het meest gekozen antwoord (45%) op vraag 2 Welke evenementen van de Oranjevereniging
Nootdorp heeft u afgelopen jaar (2017) bezocht? is: "Geen". Gevolgd door “Koningsdag” (39%) en
de “Jaarmarkt” (29%).

Ander evenement, namelijk:







De Verbeelding
Kapellenfestival
KERMIS
Nootdorp
Sint intocht
Wielerronde

Toelichting





Ik was met vakantie in die periode
In december 2017 pas in de gemeente komen wonen
Kom uit Pijnacker
Maar dan in Pijnacker en dat was een hele grote teleurstelling. De jaren er voor waren
geweldig maar dit was niets.

4

2.1 Wat is de reden dat u niet deelneemt aan evenementen
van de Oranjevereniging Nootdorp?
(meerdere antwoorden mogelijk)
45%

(n=79)
41%

40%
35%
30%
25%
20%

19%

16%

19%

18%

15%
10%
5%
0%
Geen tijd

Niet leuk

Weet er niet van

Andere reden

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (41%) op vraag 2.1 Wat is de reden dat u niet deelneemt aan
evenementen van de Oranjevereniging Nootdorp? is: "Andere reden, namelijk:", hier wordt vaak
als reden aangegeven niet in Nootdorp te wonen.

Andere reden, namelijk:


























Bezoek oranjever. pijnacker
Blijf in Pijnacker
Boeit mij niet echt
Ga naar Pijnacker
Geen behoefte
Geen interesse
Geen interesse.
Ik heb geen binding met Nootdorp
Ik heb niets met het koningshuis of oranjevereniging
Ik ken het niet
Ik woon in
Ik woon in Delfgauw
Ik woon niet in Nootdorp (3x)
Ik woon niet in Nootdorp.
Kom uit Pijnacker
Leuke activiteiten maar andere interesse en tijdbesteding
Nvt
Pijnacker heeft ook leuke evenementen
Slecht weer
Te ver weg
Te ver weg vanuit Delfgauw
Weet vaak niet dat er iets georganiseerd wordt
Woon in Delfgauw
Woon in P. en ben georiënteerd op P.
Woon in pijnacker (2x)
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Woon in Pijnacker (6x)
Woon niet in nootdorp
Zie vraag 1
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3 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om deel te nemen
aan evenementen van de Oranjevereniging Nootdorp?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=177)

60%
52%
50%
40%
28%

30%

27%
23%

21%
20%

13%

12%
10%

6%

8%

5%

4%

3%
Weet niet

Ik bezoek geen evenementen van de
Oranjevereniging

Andere reden

Doordat ik me verbonden voel met de
gemeente

Doordat ik me verbonden voel met de
Oranjevereniging

Voor het eten en drinken

Voor een bepaalde act

Om even ontsnappen uit de dagelijkse
sleur en om even te ontspannen

Om iets moois te zien

Kennis verbreden en/of dingen leren

Het samen zijn met vrienden en/of
familie

De gezelligheid

0%

Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 3 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om deel te
nemen aan evenementen van de Oranjevereniging Nootdorp? is: "De gezelligheid".

Andere reden, namelijk:






Ik woon Inc Pijancker niet Inc Nootdorp
Mensen uit Nootdorp te ontmoeten.
Om de gevallenen te herdenken.
Oorlogsgebeuren 1940-45
Voor de kinderen
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4 Welke drie evenementen van de Oranjevereniging
Nootdorp spreken u het meest aan?
(U kunt maximaal 3 antwoordmogelijkheden aanvinken)
70%

58%

60%
50%

40%

30%

Vissen voor kinderen

Spellenmiddag 6-12 jaar

4%

3%

6%

7%

6%
Weet niet

2%

Nootdorps Bedrijven
Beachvolleybal

1%

2%

Nootdorps
dartskampioenschap

9%

10%

Geen voorkeur

22%

17%

17%

Gratis pannenkoeken

17%

Ander evenement

40%
20%

(n=173)

Nootpop

Spellenochtend 2-12 jaar

Zomerterras

Jaarmarkt

Dodenherdenking

Koningsdag

Geen

0%

Het meest gekozen antwoord (58%) op vraag 4 Welke drie evenementen van de Oranjevereniging
Nootdorp spreken u het meest aan? is: "Koningsdag". Op twee staat “Jaarmarkt”(40%) en het
derde evenement van de Oranjevereniging Nootdorp dat het meest aanspreekt is: “Nootpop”
(22%).

Ander evenement, namelijk:








De Verbeelding
Foodtruck festival (weet niet of dit van oranjevereninging is, maar dat was erg leuk)
Kapellenfestival (2x)
KERMIS
Kermis activiteiten
Kermisweek
Wielerronde
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5 Proficiat, u bent vandaag benoemd tot voorzitter van
Oranjevereniging Nootdorp. Wat zou u als eerste
aanpakken/verbeteren?
(meerdere antwoorden mogelijk)

24%

22%

Weet niet

Ander verbeterpunt

Een nieuw soort
evenement
introduceren

14%

Vernieuwing binnen
bestaande
evenementen

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=170)
47%

Het meest gekozen antwoord (47%) op vraag 5 Proficiat, u bent vandaag benoemd tot voorzitter
van Oranjevereniging Nootdorp. Wat zou u als eerste aanpakken/verbeteren? is: "Weet niet".

Ander verbeterpunt:




















Afschaffen
Alle attracties in het centrum was vorig jaar erg gezellig. Jammer voor veel mensen dat er geen
tentfeesten meer zijn.
Betere PR
Bevoling meer betrekken
Communicatie richting Pijnackerse bewoners
De tent in Pijnacker weer gezellig maken
De vereniging liquideren.
Gaan werken aan een nieuwe opzet en programmering, het is al zo lang hetzelfde..
Het podium en het publiek dichter bij elkaar zodat er nog meer een feestje ontstaat. Maar
niemand kan dit beter doen als Kees van Dorp
Kraamindeling bij de jaarmarkt
Meer doen in nieuwbouw wijk Keizershof met bv. Spel middag zodat de wijk elkaar leert kennen
Meer met de natuur. Verbind de mens met de natuur. Zo veel mooi natuur in P&N
Met nieuwe deelnemers trekken
NIETS!!! het is goed zo.
Nootpop aantrekkelijker zien te krijgen, zodat er meer mensen op af komen. En een feest
organiseren op de vrijdag- of zaterdagavond.
Nu nogal accent op entertainment, moet meer een culturele duiding krijgen
OVN draait al jaren op dezelfde thema's, gooi de boel eens om en durf te veranderen
Verhuizen naar Nootdorp?
Vernieuwing vooral door evenementen meer van deze tijd te maken. Vergeet de jongeren niet.
Ze worden nu gedwongen naar een andere stad te gaan om het leuk te hebben. Heel jammer en
niet nodig ook.
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Vooral de muziek evenementen goed te behouden.
Weer grote feesten introduceren

Toelichting




De vraag is natuurlijk of de oranjevereniging met haar traditie de aangewezen instelkling is om
meer 'culturele waarden' - tentoonstellingen, toneel, lezingen, muziek maken, lezingen zoals
TOP-Delft e.d. - te duiden. of dat er een aparte koepel moet komt voor dit type activiteiten.
Denk eigenlijk het laatste.
Meer met de natuur. Verbind de mens met de natuur. Zo veel mooi natuur in P&N. Use it (or
lose it)... Maar ook KD - breng het vijver progamma terug! Kan ook ergens anders plaats vinden,
maar dat was heel leuk. Kost geld? Loop door de wijken in Pijnacker een paar avonden en collect
van meer geld! It's that easy, I think/hope...
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5.1 Kunt u aangeven wat u graag zou willen vernieuwen?
60%

(n=66)

50%
50%

44%

40%
30%
20%
10%

6%

0%
Ja

Nee ik heb zelf geen concrete
ideeën

Weet niet

50% antwoordt "Nee ik heb zelf geen concrete ideeën" op vraag "5.1 Kunt u aangeven wat u graag
zou willen vernieuwen?."

Ja:
























Andere locatie voor Koningsdag zoeken.
Betere communicatie naar buiten toe
Concerten,lezingen,cultuur
Daar zou je met meerdere over moeten brainstormen
De kermis als vroeger weer terug even als de feesten. Wat mij betreft ten koste van jaarmarkt,
vissen met kids.
Eet festijn
Goede presentators neer zetten.
Grote rommelmarkten voor volwassenen
Iets voor hondenbezitters, leuke honden spelen
Iets voor kinderen en ouder onder de 5
Ik zou weer een feesttent bij de sportvelden in pijnacker neerzetten. Ik zou wat regelmatiger
activiteiten organiseren.
Jaarmarkt minder junk kramen meer speciale en aparte/creatieve producten
Jonge ouders meer bieden
Kinderrommelmarkt op een andere plaats en minder duur
Koningsdag
Koningsdag grootser organiseren. Sommige tijden was een paar jaar geleden zelfs het centrum
uitgeatorven tijdens koningsdag
Meer doelgroep gerichte bands en activiteiten
Meer doen met de natuur
Meer feesten op kermis
Meer lokale bandjes.
Mensen van buiten er apart bijhalen.
Modernere activiteiten organiseren
Mofd
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Nog meer activiteitejnvoor kinderen
Nog meer leuke evenementen zoals Nootpop en Zomerterras
Nu vaak elk jaar dezelfde activiteiten, wat nieuwe activiteiten zou wel leuk zijn. Misschien iets
meer voor de oudere jeugd (vanaf 10 jaar)
Tentfeesten terug brengen naartoe hoe het vroeger was. Grote artiesten en veel sfeer
Vijverprogramma
Zoalos hierbovenb aangegevenn actief gericht op de jeugd.
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Communicatie Oranjevereniging

6 Via welke communicatiemiddelen van de Oranjevereniging
Nootdorp heeft u afgelopen seizoen informatie gelezen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
41%
33%

31%

29%

26%
13%

9%

3%

5%

Anders

Weet niet

1%
Facebook

2%

Website Oranjevereniging
Nootdorp

Telstar-online

Posters bij sportverenigingen

Posters in posterlijsten in
winkelcentrum Parade

Posters in de winkels

Houten borden langs de weg

Aankondiging in NootdorpNu

Nieuwsbrief in Eendracht

1%

Feel Good Radio website

8%

Feel Good Radio

12%

Geen

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=167)

Het meest gekozen antwoord (41%) op vraag 6 Via welke communicatiemiddelen van de
Oranjevereniging Nootdorp heeft u afgelopen seizoen informatie gelezen? is: "Telstar-online".

Anders, namelijk:







Eendracht
Telstar papier
Telstar-papier
Twitter, natuurlijk!
Uit eerste hand
Via vrienden

Toelichting



Best wel onzichtbaar eigenlijk.
Nogmaals: ik heb geen binding met Nootdorp
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7 Welk(e) huidige communicatiemiddel(en) heeft/hebben uw
voorkeur?
(U kunt maximaal 3 antwoordmogelijkheden aanvinken)

(n=164)

45%

27%

23%

22%

15%

1%

Feel Good Radio website

Feel Good Radio TV

7%

Weet niet

1%

Website Oranjevereniging
Nootdorp

2%
Feel Good Radio

8%

6%

Telstar-online

Posters in posterlijsten in
winkelcentrum Parade

Posters in de winkels

Houten borden langs de weg

Houten borden langs de weg

Aankondiging in NootdorpNu

6%

Anders

11%

Posters bij sportverenigingen

12%

Facebook

29%

Nieuwsbrief in Eendracht

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Het meest gekozen antwoord (45%) op vraag 7 Welk(e) huidige communicatiemiddel(en)
heeft/hebben uw voorkeur? is: "Telstar-online".

Anders, namelijk:









De Telstar
Direct mailing/social media
Geen (3x)
Instagram (2x)
Telstar (2x)
Telstar krant
Telstar papier
Twitter
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8 Op welke termijn zou u geïnformeerd willen worden over
een evenement van de Oranjevereniging Nootdorp?
60%

(n=164)

53%

50%
40%
30%
20%

15%

15%

10%

9%

6%
2%

0%

0%

0%
Een paar
Een paar Een week Een paar Een dag van Op de dag
maanden weken van van te voren dagen van te voren
zelf
van te voren te voren
te voren

Niet

Weet ik niet

53% antwoordt "Een paar weken van te voren" op vraag "8 Op welke termijn zou u geïnformeerd
willen worden over een evenement van de Oranjevereniging Nootdorp?."

Toelichting
Een paar weken
van te voren




Paar weken van tevoren aankondiging, week van te voren (herhaling) met
het exacte programma
Regelmatig, dus niet 1 keer. Daarbij zou ik willen dat er ook slechtweer
alternatieven genoemd worden. Mag ook wat meer enthousiasmerend.
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9 Op welke social media kanalen bent u actief?
(meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=163)

73%

70%
60%
50%
39%

40%

31%
30%
20%

33%

25%
18%
8%

10%

1%

0%
Geen

Facebook

YouTube

LinkedIn

Instagram

Twitter

Snapchat

Anders

Het meest gekozen antwoord (73%) op vraag 9 Op welke social media kanalen bent u actief? is:
"Facebook".

Anders, namelijk:


Crypto forums :)
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10 Op welk moment van de dag bent u het meest actief
online (op het internet)?

(n=157)

50%
43%

45%

37%

40%
35%
30%
25%
20%
12%

15%
10%

5%
2%

5%
0%
Ik ben de hele dag Vooral ’s ochtends Vooral ’s middags
online

Vooral ’s avonds

Nooit

43% antwoordt "Ik ben de hele dag online" op vraag "10 Op welk moment van de dag bent u het
meest actief online (op het internet)?."

Toelichting
Vooral ’s
middags



Bekijk de gratis statistieken op de eigen facebookpagina. Hier staat ook op welk
moment de bezoekers de berichten lezen.

Vooral ’s
avonds



Weinig

Nooit



N.V.T.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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